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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gerhard Wlodowski osztrák állampolgár által a Landwirtschaftskammer 
Österreich nevében benyújtott 1616/2010. számú, 2 aláírást tartalmazó 
petíció egy, az erdészeti kérdésekkel foglalkozó intézményi koordinációs pont 
létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói azt kérik, hogy hozzanak létre a Bizottság szolgálatainál egy olyan 
központot, amely következetes módon intézné az erdészettel kapcsolatos átfogó kérdéseket, 
ezzel biztosítva az ágazat számára az uniós politikában neki járó helyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy az erdők több szakpolitikai terület számára is 
jelentőséggel bírnak, ezért már eddig is különös figyelmet szentelt az erdészeti kérdéseknek, 
szervezeti és szakpolitikai szempontból egyaránt. 

Szervezet:

- Jóllehet nem beszélhetünk uniós szintű erdészeti politikáról, a Bizottság különféle 
szolgálatai számos erdészeti kérdéssel foglalkoznak. Ezzel összefüggésben 2001-ben egy 
szolgálatközi erdészeti csoportot hoztak létre azzal a céllal, hogy megerősítsék az erdészeti 
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kérdések uniós szintű koordinációját az érintett közösségi politikákért felelős különféle 
szolgálatok között. A csoport fő célkitűzése, hogy erősítse a belső egységet, és ezáltal jobban 
kiaknázza a szakpolitikai területek közötti lehetséges szinergiákat, mégpedig az érintett 
területek közötti információáramlás irányítása és a közös erőfeszítések elősegítése révén. A 
csoportba összesen 20 főigazgatóság tartozik. Páneurópai erdészeti vonatkozású kérdésekben 
– különös tekintettel a fenntartható erdőgazdálkodásra – a Bizottság a Forest Europe 
miniszteri konferenciával is együttműködést folytat1. 

- A nemzetközi erdészeti kérdésekkel – amilyen például az UNFF2 – külön koordinációs 
csoport foglalkozik, amely kisebb számú, a kérdésekben érintett bizottsági szolgálatot tömörít, 
míg az EU FLEGT cselekvési terven3 két szolgálat osztozik. Ami az erdőkre épülő faipari 
ágazatokat illeti, e terület európai és nemzetközi szinten is egyetlen főigazgatóság 
feladatkörébe tartozik. 

- A Bizottság és a tagállamok uniós szintű koordinációjával az Erdészeti Állandó Bizottság 
(SFC) foglalkozik, amelyet a 89/367/EGK tanácsi határozattal hoztak létre. A bizottság 27 
tagból áll, akik a tagállamokat képviselik, a bizottság elnöki tisztségét pedig az Európai 
Bizottság egy képviselője tölti be. E bizottság tanácsadó és igazgatási testületként működik 
meghatározott erdészeti kérdésekben, szakértelmet nyújt az európai szintű erdészeti
intézkedések kidolgozásához különféle közösségi politikák összefüggésében, valamint olyan 
fórumként is szolgál, amely lehetővé teszi a tagállamok között megvalósuló, illetve a 
tagállamok és a Bizottság közötti információcserét.

- A FLEGT Bizottság az EU FLEGT cselekvési terv keretében megvalósuló hivatalos 
tevékenységeket koordinálja – míg ad hoc csoportja ugyanezt informális keretek között végzi 
–, valamint fórumot szolgáltat az információcseréhez.

- Az említett két bizottságban megvitatott kérdések egy részét a Tanács erdészeti 
munkacsoportjában is megtárgyalják, amelynek üléseire adott esetben a Bizottság érintett 
szolgálatai is hivatalosak. 

Szakpolitika:
- Az EU erdészeti cselekvési terve (COM (2006) 302) egyedi intézkedéseket tartalmaz a 
koordináció és a kommunikáció elősegítésére (13–18. kulcstevékenység). A 14. 
kulcstevékenység mindenekelőtt arról szól, hogy minden érintett főigazgatóság kijelöl egy 
erdészeti politikával foglalkozó koordinátort, a Bizottság igazgatási struktúráinak és az egyes 
szervezeti egységek feladatkörének tiszteletben tartása mellett pedig tovább erősítik a 
szolgálatközi erdészeti csoport szerepét.

- A Bizottság jelenleg dolgozik egy új uniós erdészeti stratégián, amely a jelenlegi uniós 
szakpolitikai fejlemények figyelembevételével közös kezdeményezést szorgalmaz majd a 
                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 United Nations Forum on Forests [az ENSZ Erdészeti Fóruma], 
http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT = Forest Law Enforcement, Governance & Trade [az erdészeti jogszabályok 
végrehajtása, erdészeti irányítás és kereskedelem], 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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kiemelten fontos uniós erdészeti kérdésekben. Már létrehoztak egy tagállami képviselőket, 
érdekelt feleket és a Bizottság érintett szolgálatait is tömörítő csoportot, amely közreműködik 
e folyamatban1. 
Következtetés

A fenti információk ismertetik a jelenlegi helyzetet és a Bizottság azon erőfeszítéseit, amelyek 
az erdészeti kérdések koordinációjának javítására irányulnak. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm


